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Can Jove,una masía
amb elements
modernistes

Jorai Casas
Deu fer cosa d'uns cinc o

sis anys que a Sant Pere de
Ribes es va constituir una as-
sociació d'amants de la músi-
ca clássica que va prendre el
nom de Joventuts Musicals
de Ribes. Aquest grup de me-
lómans des de lIavors ve or-
ganitzant periódicament al-
guns concerts en diferents
local s de la població, com ara
el Casal, el Centre Parroquial
o la Prem-sa. Un deis seus
concerts d'estiu de I'any pas-
sat -anunciat fins i tot perIa
Televisió de Catalunya- es va
fer, excepcionalment.va I'aire
lliure, a la masia de can Jove,
una casa situada a les proxi-
mitats de I'Hospital de Sant
Camil, que ja el. 1993 va ser
escenari -juntament amb la
vema masia de can Fontanals-
d'un altre espectacle, el tradi-
cional pessebre vivent que
anualment es representa a
Ribes.

Arrib aquests dos esdeve-
niments culturals la masia s'ha
fet més coneguda del que era,
perqué aquesta casa de la
Imatge, de trae arquitectónic
molt semblant.a altres cases
de Ribes de la mateixa época,
de finals del segle passat; ja
ho era perqué en parlaven
alquns lIibres. Per dosmotius:
per ser construtda a iniciativa
d'un americano-un'ribetá que
va emigrar a' Am'érica<i, per
tenir afeqit al seu darrere un
cos d'edifici projectat per
I'arquitectevilanovi Josep Font
i Gumá (1859-1922), del qual
hi ha altres realitzacions a Ri-
bes.

La casa de la fotografia va
ser construrda o acabada I'any
1881, com es veu a la pedra
clau del portal de I'entrada i a
la par!' baixa de la barana de

ferro del balcó central. Pocs
anys després es va enqrandir
per la part de lIevant, tocant a
I'actual jardi, i s'hiva afegir un
nou balcó i un nou finestral.
En aquesta ampliació, un fi-
nestral de I'altra par!' de la
fae;:anaes va convertiren portal
i el seu interior transformaten
celler. Aquestacasa, que se'n
pot dir Casa Nova de can Jove
-javeureu perqué-, vatornara
ampliar-se després amb una
construcció rectangular ado-
ssada al darrere. En aquest
afegit destquen diversos ele-
ments modernistes, el més in-
teressant deis quals és un gran
finestral ribetejat de maons,
decorat amb cerámica i prote-
git per una original reixa.
Aquest finestral dóna lIum a
un gran menjaclor que ocupa
tota la planta baixa. En un
angle del pis superior hi havia
hagut un oratori on es vene-
raya una imatge, representa-
da en un brodat, de la Mare de
Déu de la Caritat del Coure,
patrona de Cuba. L'arquitecte
Font i Gumá va firmar el
projecte d'aquesta edificació
I'any 1904.

El promotor de la nova casa
de can Jove, que va fer-Ia
alear al costat de I'antiga del
segle XVII, va ser Jaume Roig
i ColI, nascut a Ribes el 1830.
Roig va emigrar a Santiago de

, Cuba, on es va dedicar al co-
mer". Es veu que va morir a
Barcelona abans que la casa
fos acabada. A la seva rnort,
can Jove va anar passant de
pares a fills. D'hereu a hereu.
Aixi va ser propietat de Josep
Roig Pu-nyet, de Sever Roig
Niquii, avui, ho és d'Oriol Ro.ig
i Vilardaga. L'actual propietari
ha reunit a les parets d'una
sala de la masia, una curiosa
col.lecció de paquets de tabac

de tot el món -, És casat amb
MagdaPuig i Masana, néta
del D1. Puig, que té dedicat un
céntric carrer a Ribes i que era
descendent de la masia de
can Puig, convertida avuí en
centre educatiu.

Paret per paret amb la casa

Ha estat escenari
d'un concert de

Joventus Musicals
de Ribes

nova hi ha larnascveria o ma-
sia vella de canJove, nom
que recorda el d'un aritic pro-
pietari pels volts de 1770, dií
Joan Pasqual, per renom el
Jove. Tot i aquesta dada, es
creu popularment que el nom
de la masia prové del nom
d'uns antics amos dits Jover.
Aquesta casa, on actualment
viu fent funcions de masovers
i vigilants des de fa 12 anys el

matrimoni de Josep Ma, Sanz
i Maite Soler, no té elements
antics destacables, fora deJes
parets gruixudés característi-
ques de les cases antigues i
una gran sala repartidora al
primer pis. Al marge d'aixó,
del passat de la casa hi sobre-
viuen algunes curiositats com
un cup de raig que hi ha ado-
ssat al seu darrere, i part d'un
cargol de premsa que serveix
de jássera del portal d'un ce-
lIer, on resta encara un cup i
una premsa més rnoderns.
Tocan!' a aquest celler, que
sobresurt de la facana de la
casa vella, i que té un terradet
al damunt, hi ha un voluminós
peu de premsa d'oli que és en
aquell lIoc, es veu, des de
Iernps irnrneinorial. Aquesta
prernsa ha estat de sempre
centre deis jocs de tota la ca-
nalla que ha nascut a la rnaso-
veria on, anteriorment als ac-
tuals masovers, hi van viureal
lIarg de molts anys els .avant-
passats de la familia Gómez-
Robert,

La primera masovera
d'aquesta nissaqa va ser Pe-
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peta Mestre, que s'hi va tras-
lIadar al casar-se, Era quan la
casa nova s'estava construint.
Continuaria com a masovera
la seva filla Vinyet Vidal, que
ja hi va néixer. També hi
naixerien els seus fills i els
néts. La seva filla Conxita Ro-
bert vaser la darrera masove-
ra d'aquesta famllia.

Per davant de can Jove -
masia gue curiosament tenia
les vinyes molt allunyades de
la casa, ja que es troba envol-
tada per la finca de can Fonta-
nals i en direcció a la riera de
Ribes, hi passa un carnipúblic
que, segons el cadastre, té el
nom de Cami de les Animes,
Un altre cam í que passa a frec
de can Jove és I'antic de Vila-
nova aSota-Ribes. Avui no
s'hi passa perqué está corn-
pletarnentcobertd'esbarzers,

Junt als antics marges
d'aquest antic camí i onhavia
hagut I'hort deis rnasovers, va
seure el públic que va assistir
al concert programat per les
Joventuts Musicals que hem
al.ludit a les primeres ratlles
d'aquest text.


